
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice 
 
 
 
 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 
 

 Guvernul României adoptă prezenta hotărâre 
 
 

ART. I 
Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României 
Partea I, nr. 473 din 30 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 

 
1. La articolul 2 , alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

“(3) Agenţia întreţine propriul site web prin care asigură prezenţa pe 
internet, la adresa "www.anaf.ro". Pentru domeniul vamal, prezenţa pe 
internet se asigură la adresa "www.customs.ro, iar pentru domeniul 
antifraudă fiscală, prezența pe internet se asigură la adresa 
“www.antifrauda.ro” .” 

 
2. La articolul 9, alineatul (5) se abrogă.  

 
3.  La articolul 9, alineatele (6), (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 
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"(6) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenţiei şi 
unităţile subordonate este de 27.949, inclusiv preşedintele, vicepreşedinţii şi 
posturile aferente cabinetelor demnitarilor." 

(7) Repartizarea numărului maxim de posturi pe aparatul propriu şi pe 
unităţile subordonate se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei, cu încadrarea 
în numărul maxim de posturi aprobat conform alin. (6), în condiţiile legii. 

(8) Personalul Agenţiei este compus din preşedinte, vicepreşedinţi, 
secretar general şi secretar general adjunct – înalţi funcţionari publici, 
funcţionari publici, cu funcţii generale, specifice, cu statut special, şi personal 
contractual”. 

 
4. La articolul 11, alineatele (4) și (10) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 
“(4) Preşedintele Agenţiei are calitatea de ordonator secundar de 

credite şi poate delega această calitate către secretarul general adjunct, 
secretarul general, vicepreşedinţi sau funcţionari publici de conducere, în 
condiţiile legii. Prin actul de delegare se precizează limitele şi condiţiile 
delegării. 

(10) În cazul în care unul dintre vicepreşedinţii Agenţiei, din motive 
întemeiate, nu îşi poate exercita atribuţiile, acestea se deleagă către unul 
dintre ceilalţi 2 vicepreşedinţi. Prin exceptie, în cazul vicepreședintelui 
coordonator al Direcției generale antifraudă fiscală, atribuțiile se deleagă 
inspectorului general antifraudă .” 

 
5. La articolul 12, dupa alin. (3), se introduce un nou alineat, alineatul (4), 

cu următorul cuprins: 
„(4) În realizarea atribuţiilor ce îi revin, secretarul general al Agenţiei 

este ajutat de un secretar general adjunct, care este înalt funcţionar public, 
numit în condiţiile legii, prin decizie a prim-ministrului .” 

 
6. La capitolul I, titlul secţiunii a 4-a se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
 
"SECŢIUNEA a 4-a 
Unităţile subordonate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală" 
 

7. La articolul 13, alineatele (3), (4), (9), (11) și (12) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
“(3) În cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice 

funcţionează, ca structuri fără personalitate juridică: 
     a) direcţii regionale vamale; 
     b) administraţii judeţene/de sector ale finanţelor publice, care pot avea 
în structură servicii/birouri fiscale; 

   c) administrații pentru contribuabilii mijlocii; 
  d) birouri vamale de interior şi de frontieră. 

(4) Organizarea şi funcţionarea direcţiilor generale regionale ale 
finanţelor publice, precum şi a structurilor prevăzute la alin. (3) se stabilesc 
prin ordin al preşedintelui Agenţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice în 
cazul structurilor coordonate metodologic de structurile de specialitate din 
aparatul propriu al ministerului, respectiv structurile de trezorerie şi 
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contabilitate publică, ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate, 
inspecţie economico-financiară.[..] 

(9) Administraţiile judeţene/de sector ale finanţelor publice//pentru 
contribuabili mijlocii sunt conduse de un şef administraţie, ajutat în activitatea 
sa de şefi administraţie adjuncţi, respectiv de trezorierul-şef, numiţi în funcţie 
prin ordin al preşedintelui Agenţiei, cu excepţia şefilor de administraţie 
adjuncţi - trezorerie din cadrul administraţiilor sectoarelor 1-6 ale finanţelor 
publice şi al trezorierului şef. [..] 

(11) Funcţionarea unor structuri ale administraţiilor judeţene ale 
finanţelor publice şi în alte localităţi decât cele în care funcţionează sediul 
administraţiilor judeţene ale finanţelor publice se aprobă, prin ordin, de către 
preşedintele Agenţiei .  

(12) Personalul de conducere și de execuţie din cadrul direcţiilor 
generale regionale ale finanţelor publice, cu excepția celui prevăzut la 
alin.(5), (7), (8), (9), (10) și (15) se numește în funcţie prin decizie a 
directorului general, în condiţiile legii." 

 
8. După articolul 13 se introduc două noi articole, art. 131 și art. 132, cu 

următorul cuprins: 
„ART.131 

(1) În subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se 
organizează şi funcţionează Direcţia Generală de Administrare a Marilor 
Contribuabili, instituţie publică cu personalitate juridică, cu buget propriu, prin 
preluarea atribuţiilor și a activităţii corespunzătoare din cadrul aparatului 
propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală . 

(2) Sediul central al Direcţiei Generale de Administrare a Marilor 
Contribuabili este în municipiul Bucureşti.  Directia Generala de Administrare 
a Marilor Contribuabili își poate desfășura activitatea și în alte sedii deținute 
potrivit legii . 

(3) Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili are ca 
obiect de activitate ansamblul activităţilor de administrare fiscală a marilor 
contribuabili aflaţi în sfera de competenţă stabilită prin ordin al preşedintelui 
Agenţiei . 

(4) Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Administrare a 
Marilor Contribuabili se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală . 

(5) Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili este 
condusă de un director general, numit în funcţie prin ordin al preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în condițiile legii . 

(6) Directorul general al Direcţiei Generale de Administrare a Marilor 
Contribuabili are calitatea de ordonator terţiar de credite . 

(7) Directorul general al Direcţiei Generale de Administrare a Marilor 
Contribuabili este ajutat în activitatea sa de directori generali adjuncţi, numiţi 
în funcţie prin ordin al preşedintelui Agenţiei, în condițiile legii. 

(8) Salarizarea personalului Direcţiei Generale de Administrare a 
Marilor Contribuabili se stabileşte la nivelul de salarizare aferent funcţiilor din 
cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau, 
după caz, din instituţiile subordonate acestuia, în cazul în care nu există 
funcţie similară. 
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(9) Personalul de conducere și de execuţie din cadrul Direcţiei 
Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, cu excepția celui prevăzut 
la alin.(5) si (7), se numește în funcţie prin decizie a directorului general, în 
condiţiile legii.” 

 
“ART. 132 

(1) Structuri cu atribuții de executare silită cazuri speciale vor funcționa 
la nivelul aparatului propriu al Agenției, precum și la nivelul direcțiilor 
generale regionale ale finanțelor publice. 

(2) Personalul încadrat la structurile prevăzute la alin. (1) poartă în 
timpul serviciului uniformă, însemne distinctive şi ecusoane, care se atribuie 
gratuit. 

(3) Regulamentul privind normele generale şi speciale de dotare a 
personalului prevăzut la alin. (2) modelul uniformei de serviciu şi a 
însemnelor distinctive, durata normală de utilizare şi condiţiile de acordare se 
stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I .” 

 
9.  Articolul 14 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„ART.14 
(1) Statele de funcţii pentru unităţile subordonate se aprobă de către 

preşedintele Agenţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice pentru 
structurile de trezorerie şi contabilitate publică, ajutor de stat, practici neloiale 
şi preţuri reglementate, inspecţie economico-financiară. 

(2) Atribuţiile şi competenţele unităţilor subordonate se stabilesc prin 
regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al 
preşedintelui Agenţiei, pe baza propunerilor Ministerului Finanţelor Publice 
pentru structurile de trezorerie şi contabilitate publică, ajutor de stat, practici 
neloiale şi preţuri reglementate, inspecţie economico-financiară. 

(3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din 
cadrul unităţilor subordonate se stabilesc prin fişa postului, pe baza 
regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut la alin. (2).” 

 
10. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 141, cu următorul 

cuprins: 
„ART. 141  

(1) Structurile de specialitate din cadrul unităţilor subordonate şi al 
structurilor subordonate acestora, care au corespondent la nivelul Agenţiei, se 
află în coordonarea metodologică a structurilor de specialitate din cadrul 
aparatului propriu al Agenţiei, pentru îndeplinirea atribuţiilor şi 
responsabilităţilor Agenţiei. 

(2) Agenţia poate asigura, prin structurile sale de specialitate, 
participarea unui specialist din aparatul propriu la concursurile organizate 
pentru ocuparea funcţiilor din cadrul unităţilor subordonate. 

(3) Competenţa de semnare a rapoartelor de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale ale personalului din cadrul structurilor subordonate 
pentru care competenţa de numire aparţine/revine preşedintelui Agenţiei se 
stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei.” 

 
11. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
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“ ART. 18 
(1) Inspectorii antifraudă, cu excepţia celor din cadrul Direcţiei de 

combatere a fraudelor, execută operațiuni de control operativ și inopinat sub 
forma controlului curent sau tematic. 

(2) Controlul operativ și inopinat se execută pe baza legitimaţiei de 
control, a insignei şi a ordinului de serviciu permanent.” 

 
12. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul conţinut: 

   “(1) Direcţia generală a vămilor este condusă de un director general, 
 aflat în subordinea preşedintelui Agenţiei sau al unui vicepreședinte al 
 Agenției, împuternicit în acest sens.” 

 
13. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 231, cu 

următorul cuprins: 
 

„ART. 231 Toate sediile în care funcţionează Agenţia şi unităţile 
subordonate se stabilesc în condiţiile prevăzute prin ordin al preşedintelui 
Agenţiei, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri de Guvern.” 

 
14. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 261, cu 

următorul cuprins: 
 
„ART. 261  

(1) Prin excepţie de la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 
privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor 
aparţinând instituţiilor publice, cu modificările ulterioare, redistribuirea 
mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar între structurile Agenţiei, se face în 
baza unui de proces verbal de predare-primire semnat de ordonatorii de 
credite, având la bază solicitarea/acceptul acestora. 

(2) La predarea-primirea, fără plată, a bunurilor, ordonatorii de credite ai 
structurilor Agenţiei împreună cu conducătorii compartimentelor financiar-
contabile răspund de înregistrarea în evidenţele contabile a operaţiunilor 
privind ieşirea, respectiv intrarea în gestiune a bunurilor.” 

 
15.  Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la 
prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta . 
 

16. Anexa nr. 7 "Modelul legitimaţiei de control/serviciu pentru personalul 
vamal" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta 
hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. 
 

17. Anexa nr. 8 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezenta 
hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. 
 
Art. II  
(1) Personalul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili 

se preia în cadrul noii structuri a Direcției generale de administrare a marilor 
contribuabili sau, după caz, în cadrul direcțiilor generale regionale ale 
finanțelor publice. 
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(2) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi în noua 
structură organizatorică se face în termenele şi cu procedura prevăzută de 
lege pentru fiecare categorie de personal, în termen de minimum 30 de zile de 
la data intrării în vigoare a art. 131 din prezenta hotărâre. 

 
Art. III  
Preluarea patrimoniului de către Direcția Generală de Administrare a 

Marilor Contribuabili se face pe baza situaţiilor financiare întocmite de Agenția 
Națională de Administrare Fiscală potrivit art. 28 alin. (11) din Legea 
contabilităţii 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a 
protocolului de predare-preluare, încheiat în termen de 60 zile de la data 
intrării în vigoare a art. (131) din Hotărârea Guvernului nr.520/2013 privind 
organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 

Art. IV  
Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data 

publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia dispoziţiilor art. 
131 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare inclusiv cele aduse prin prezenta hotărâre, precum și a celor 
referitoare la administrațiile pentru contribuabili mijlocii, care intră în vigoare la 
data de 01 ianuarie 2016 . 

 
Art. V  
Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum urmează: 

Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 

PRIM-MINISTRU 
VICTOR-VIOREL PONTA 

 


